
 

      

 

Nota Informativa: 

Estadístiques de naixements. Any 2020 (dades provisionals) 

 

Aquest mes de juliol, l’Institut d’Estadística de Catalunya ha avançat les dades relatives 
a l’Estadística de naixements de l’any 2020 a Catalunya, comarques i municipis. 

A la comarca, el nombre de naixements ha estat de 2.854, un 8% menys que al 2019. 

 

L’any 2020 el nombre de nascuts vius a Catalunya, fills de mares residents és de 57.889 
segons aquestes primeres dades que publica l’IDESCAT, xifra que representa un descens 
del 5,9%, respecte les dades definitives de l’any 2019. La tendència a la disminució en el 
nombre de naixements, iniciada a partir del 2009, s’ha vist accentuada, enguany, per la 
crisi sanitària, amb una caiguda del 20% del nombre total de naixements al mes de 
desembre, just nou mesos després de l’esclat de la pandèmia. Aquest percentatge 
implica la reducció d’una cinquena part en el nombre de naixements respecte als que es 
van registrar l’any passat. 

El descens del nombre de naixements també implica una reducció de la fecunditat, que 
arriba a xifres registrades fa més de 20 anys. De fet cal remuntar-se a dades de la segona 
meitat dels 90 per observar uns nivells de fecunditat més baixos que els actuals. 
L’indicador conjuntural de les dones catalanes al 2020 (situat en l’1,20 fills per dona) és 
dels més baixos de la Unió Europea: l’any 2019, segons les darreres dades disponibles 
de l’Eurostat, la fecunditat es va situar en l’1,53 filles per dones. Per àmbits territorials 
les diferències pel que fa a aquest índex són importants, essent l’Àmbit Metropolità el 
que registra un indicador més baix, del 1,14, lluny de les terres de Ponent i comarques 
gironines, on registren una xifra més elevada, situada en l’1,39%. 

Al Vallès Oriental, el nombre de nascuts vius l’any 2020 va ser de 2.854 segons les 
primeres dades, xifra que suposa una reducció de vora el 8% respecte les dades 
definitives de l’any passat. La tendència a la disminució dels naixements iniciada també 
l’any 2009 dibuixa una tendència a la baixa més suau. Les dades d’evolució del nombre 
de naixements disminueixen en força entre els anys 2011-2013. L’any 2014, any en que 
comença un període de recuperació després de la crisi econòmica del 2008  marca una 
lleugera inflexió, malgrat que les xifres es mantenen en situació de descens es modera 
l’evolució negativa del nombre de naixements, per tornar a accentuar-se aquest darrer 
tot i que la tendència generalitzada és de reducció de la natalitat. 

 

 

 

 



 

      

 

Gràfic 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a l’edat en la qual es té descendència, es segueix confirmant el progressiu 
endarreriment de l’edat a la maternitat. Com mostra el gràfic de naixements per edat 
de la mare, en els darrers 30 anys la línia que correspon a la distribució dels naixements 
en funció de l’edat de les mares s’ha desplaçat cap a la dreta en relació amb a dècades 
anteriors, el que indica que els fills es tenen en edats més tardanes. L’any 2020  l’edat 
mitjana a la maternitat s’ha situat al voltant dels 31,2 anys, i la moda (l’edat en què 
s’han produït més naixements) ha sigut els 34 anys, quan fa 30 anys es situava en els 26. 

Gràfic 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribució total de naixements segons l’origen de la mare mostra com al 2020 el 
nombre de naixements de mare d’origen estranger suposa el 23% del total (en xifres 
absolutes, 668 naixements). Aquest percentatge ha anat creixent de forma progressiva 
els darrers anys: així, l’any 2000 les mares d’origen estranger aportaven el 6% del total 
de naixements, la qual cosa suposa que el percentatge s’ha multiplicat per quatre en 
poc més de 20 anys. 



 

      

 

La natalitat per mesos mostra que en general s’ha registrat, a tot Catalunya, un fort 
descens dels naixements al desembre, bàsicament a causa de la tendència a la baixa de 
la natalitat des de l’any 2009. A la comarca veiem com,  en general ,el nombre de 
naixements de cada mes disminueix en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. 
Tanmateix, la disminució dels naixements observada al desembre del 2020 és molt més 
intensa respecte de les disminucions observades en el passat. Segons les dades 
provisionals, al desembre del 2020 hi va haver 203 naixements, això suposa el 17% 
menys de naixements que al desembre del 2019, en què es van registrar 245 
naixements. 

Si fem l’anàlisi per municipis veiem que Mollet del Vallès, Cardedeu i les Franqueses del 
Vallès són els municipis de la comarca que han registrat un descens més important del 
nombre de naixements, en xifres absolutes. A l’altra cantó de la balança, La Llagosta, 
Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor i Lliçà de Vall són els municipis que han registrat un 
increment de naixements respecte l’any passat. 

Al mapa es reflecteixen les variacions relatives de naixements als municipis del Vallès 
Oriental aquest darrer any. Com podem observar, els municipis de Campins i 
Vallgorguina són els que mostren una variació relativa més important.  

De fet, si bé el descens de naixements es generalitzat a tots els àmbits, hi ha dos eixos 
de la comarca on aquest descens és menys intens, com és la zona del Baix Montseny i la 
banda dels municipis propers a l’eix del Tenes. Els descensos més elevats es situen al 
voltant de l’eix del congost, eix riera de Caldes i nordest de la comarca. 

 

Mapa 1. 

 

Podeu ampliar les dades de la Nota a la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya: 
https://www.idescat.cat/ 


